
 
Protokół nr 138/2023 

   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu  14 luty 2023 r., o godz.14.00 

                                         w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, .sala 107 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot.).  oraz zaproszeni 

goście: 

1. Sławomir Sobczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (OK) 

 

Ad. 1 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych , usprawiedliwił 

nieobecność członka Zarządu Marka Szewczyka, stwierdził quorum  oraz przedstawił proponowany porządek 

obrad (zał. nr 2 prot.). 

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół  Nr 137/2023 z posiedzenia z dnia 31 stycznia br.  r, (uwag nie 

wniesiono). 

Ad. 3 

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

Ad. 4 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie : 

a) zmian w budżecie powiatu pleszewskiego na 2023 rok, 

b) zmian w wieloletniej prognozy finansowej powiatu pleszewskiego, 

c) wyrażenie zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącego 

chodnika wraz  z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P .Etap VII”, 

d) wyrażenie zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej 

nr 4174P w zakresie wykonania chodnika w m. Karminek”, 

e) wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie 

terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew”, 

f) zmiany uchwały Nr XXVII/196/05 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 roku                        

wsprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie. 

Ad.5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a)  w rozdzielnym głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami za) podjął uchwały : 

• nr CXXXVIII/309/2023  w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej 

opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i 

sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2023. Powołano komisję,  w składzie:  

1. Damian Szwedziak  - Przewodniczący Komisji, 

2. Marek Szewczyk      - Członek Komisji, 

3. Sławomir Sobczyk   - Członek Komisji. 

Artykuł 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie 

nakłada na organy stanowiące jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek powołania komisji 

konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z 

Uchwałą Nr CXXXVI/301/2023 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia  17 stycznia 2023  roku w sprawie: 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie 

kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2023, w dniu 17.01.2023 roku 

ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w 

Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 3  do Protokołu, 

• Nr  CXXXVIII/310/2023 w sprawie: rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych  

w Pleszewie. 



Pani Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie złożyła prośbę o rozwiązanie stosunku pracy, 

którego podstawą jest umowa o pracę z dnia 5 lutego 1999r. Swoją prośbę uzasadniła zamiarem przejścia 

na emeryturę z dniem 24.02.2023r. Pani Dyrektor wnioskowała o rozwiązanie stosunku pracy na mocy 

porozumienia stron. Zarząd Powiatu w Pleszewie przychylił się do złożonej prośby i postanowił rozwiązać 

przedmiotowy stosunek pracy na mocy porozumienia stron z dniem 24.02.2023r. Uchwała stanowi 

załącznik nr 4 do Protokołu , 

• Nr CXXXVIII/311/2023  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Pleszewie. Zarząd Powiatu określił zasady przeprowadzenia procedury konkursowej oraz 

wymagania dla kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze m. in. w ogłoszeniu, które 

stanowi załącznik do projektu uchwały. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu, 

• Nr CXXXVIII/312/2023  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus+: 
Kształcenie i szkolenia zawodowe. Mocą tej uchwały Zarząd upoważnił i udzielił pełnomocnictwa do 
realizacji ww. projektu  Pani Izabeli Mikstackiej-Mikule – Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w 
Pleszewie.   Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie w 2023 roku zamierza przystąpić do realizacji projektu 
Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe, w ramach którego uczniowie będą mogli odbyć praktyki 
zagraniczne w czeskich przedsiębiorstwach w Ostrawie. Program pokrywa wszelkie koszty związane z 
przejazdem i pobytem uczniów wraz z opiekunami w Czechach.  Przewidywana wartość projektu wynosi 
45.360 €. Przystąpienie ZST w Pleszewie do ww. projektu nie wymaga wniesienia wkładu własnego. 
Uchwałą stanowi załącznik nr 6 protokołu, 
 

Ad 6. 

 Zarząd przyjął informacje Sekretarza Powiatu o wynikach sprawozdania Prezesa Sądu Okręgowego    w Kaliszu z 

kontroli Pogotowia Opiekuńczego w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka w Pleszewie w zakresie legalności 

pobytu i przestrzegania praw nieletnich ,  w okresie od dnia 17.11.2021 r.   do 4.11.2022 r.  Kontrola nie wykazała 

żadnych nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie. 

 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 15.30 zamknął debatę  

CXXXVIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 
Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3  - Uchwała nr CXXXVIII/309/2023  w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację 

zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2023. 

Nr 4  - Uchwała Nr  CXXXVIII/310/2023 w sprawie: rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych  w Pleszewie. 

Nr 5 - Uchwała Nr CXXXVIII/311/2023  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie. 

Nr 6 – Uchwała Nr CXXXVIII/312/2023  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus+: Kształcenie i szkolenia 

zawodowe 

 

Protokołowała: 
 

Beata Napierała                            

Starosta  Maciej Wasielewski           …………………… 

 

Wicestarosta Damian Szwedziak       …………………… 

 

Członek Zarządu Leopold Lis ……………………… 

 

Członek Zarządu Marek Szewczyk         nieobecny 

 

Członek Zarządu Radomir Zdunek     ……………………… 


